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Informácia o spracovaní osobných údajov  
podľa §19 zákona 18/2018 Z. z. 

 

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica ako prevádzkovateľ informačného systému 
„Evidencia členov SBD“ týmto dokumentom poskytuje zákonom určené informácie o 
spracovaní osobných údajov v tomto systéme.  
 

I DE N T I F I K A Č N É  Ú DAJ E  O  P R E VÁ D Z KOVAT E Ľ OV I  

Názov prevádzkovateľa Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica 
Identifikačné číslo 
organizácie (IČO) 

00 170 071 

Obec a PSČ    Banská Bystrica, 975 90 
Ulica a číslo Zelená 1 
Štát  Slovenská republika 
Právna forma   družstvo 
Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo 
osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

Ing. Ján Uram, CSc. 

Zapísané  Obchodný register Okresného súdu Banská 
Bystrica, odd. Dr, vložka č. 90/S 

Telefónny kontakt +421 48 471 35 00 
E-mail adresa sbdbb@sbdbb.sk 

 
I DE N T I F I K A Č N É  Ú DAJ E  Z O DP OV E D N E J  O S O BY  
Meno a priezvisko Juraj Ďuríček 
Vzťah k prevádzkovateľovi zamestnanec 
Telefónny kontakt +421 48 471 35 63 
E-mail adresa osobne.udaje@sbdbb.sk 
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Z Á K L A D N É  Ú DAJ E  O  S P R AC OVA N Í  
Účel spracúvania osobných 
údajov 

Zaznamenávanie údajov o vzniku, trvaní a skončení 
členského vzťahu fyzickej osoby v SBD.  

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

Zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov  
§13 ods. 1. písm. c)  
Zákon 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov  - § 228 

Kategórie a skupiny 
dotknutých osôb    

Členovia SBD 

Kategórie a skupiny 
osobných údajov 

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 
člena SBD, výška vkladu a výška splatenia. 
Osobitné kategórie údajov sa nespracúvajú. 

Povinnosť dotknutej osoby 
poskytnúť osobné údaje 
prevádzkovateľovi 

Člen SBD musí poskytnúť údaje potrebné pre 
evidenciu členov v súlade so zákonom. Bez 
poskytnutia údajov nemôže vzniknúť členský 
vzťah. 

Poskytovanie a 
zverejňovanie údajov 

Údaje sa poskytujú len oprávneným orgánom 
verejnej moci. 
Údaje sa môžu sprístupniť (nahliadnutím) tomu, 
kto osvedčí právny záujem, aby nahliadol do 
zoznamu členov, o sprístupnení rozhoduje 
predstavenstvo SBD. 
Údaje sa nezverejňujú. 

Profilovanie a 
automatizované 
individuálne rozhodovanie 

Profilovanie a automatizované individuálne 
rozhodovanie sa v informačnom systéme 
nevykonáva 

Lehoty na vymazanie 
osobných údajov 

Údaje sú uchovávané po dobu existencie SBD.  

 
P O U Č E N I E  O  P R ÁVA C H  D O T K N U T E J  O S O BY  
Prístup k osobným údajom  Dotknutá osoba ma právo získať od SBD potvrdenie o 

tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 
Ak SBD osobné údaje spracúva, potom má dotknutá 
osoba má právo na informácie poskytnuté v tomto 
dokumente. Má právo na zrozumiteľné vysvetlenie 
všetkých častí tohto dokumentu. 

Právo na opravu osobných 
údajov 

Ak dotknutá osoba zistí, že osobné údaje ktoré sa jej 
týkajú sú nesprávne alebo neúplné, môže požadovať od 
prevádzkovateľa ich opravu alebo doplnenia.  
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Právo na výmaz osobných 
údajov 

Dotknutá osoba môže požadovať výmaz len takých 
údajov, ktoré sú spracúvané v rozpore so zákonom, 
alebo ak pominul účel spracúvania.  
Žiadosť o výmaz z iných než vyššie uvedených dôvodov 
bude odmietnutá, pretože spracúvaním údajov SBD plní 
povinnosti podľa zákona. 

Právo na obmedzenie 
spracúvania osobných údajov 

Ak dotknutá osoba zistí, že osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú sú nesprávne alebo neúplné, alebo sú údaje 
spracúvané nezákonne môže požiadať o obmedzenie 
ich spracúvania do doby než budú údaje opravené, 
doplnené alebo bude spracúvanie zosúladené so 
zákonom. 

Právo namietať spracúvanie 
osobných údajov 

Vzhľadom k tomu, že v informačnom systéme sa 
nevykonáva profilovanie a ani automatizované 
individuálne rozhodovanie nemôže dotknutá osoba 
namietať spracúvanie osobných údajov. 

Právo na prenosnosť osobných 
údajov 

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov sa 
nevykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby a ani na 
účel plnenia zmluvy medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom nie je možné uplatniť právo na 
prenosnosť osobných údajov.  

Právo podať návrh na začatie 
konania o ochrane osobných 
údajov 

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva že spracúvanie 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, nie je v súlade so 
zákonom čím bola dotknutá na svojich právach, má 
právo podať návrh na začatie „Konania  o ochrane 
osobných údajov“. Dotknutá osoba je pri podaní návrhu 
na začatie konania povinná postupovať podľa §100 
zákona č. 18/2018 Z. z. Podrobnosti o podmienkach na 
podanie návrhu na začatie konania sa dotknutá osoba 
dozvie na webovej stránke Úradu na ochranu osobných 
údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). 

 
S P Ô S O B  U P L AT N E N I A  P R ÁV D O T K N U T E J  O S O BY  
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov) u prevádzkovateľa: 

• zaslaním písomnej žiadosti alebo návrhu na korešpondenčnú adresu 
prevádzkovateľa 

• zaslaním elektronickej  žiadosti alebo návrhu na email osobne.udaje@sbdbb.sk 
• osobne v klientskom centre v sídle prevádzkovateľa 

 
 
 


